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 שגרת ץולה, בימים לקיים, פשוט ל\ו כלל
 חדשות ץומים,0ק ץוזעקות, ברפת. עבודה

 והילדים הץוישה עם קורה מה דקה, בכל
 המקצועיות לסרדות ף0בט זה וכל

 ץןין בשוטף. ענף קיום של והכלכליות
 ולחלוב הפרות \ות להץוכיל צריך בררה,

rcוהחזר לעובדים פרנסה להביץ! וגם ותם 
 רבה, בהצלחה עושים, זה ו\ות לבעלים

עזה רצועת בצפון חיל יד ברפת

ומצליחה מושקעת תיל יד רפת

הרופא לבקשת הטיפולים בסבכת הצללה

תבליתי רב המלטה תא

ולמזריע פא1לר סככה יש לעגלות גם

 מרדכי יד באתר יפהפיה רפת להקים יחדיו חברו חיל וברור מרדכי ד ן
 דגני, איתי חלק. באופן ועבר מדורג היה החיבור תהליך עזה. בעוטף

 וכאשר זהה תהיה שהמדיניות חיל בברור עליון פיקוח עשה הרפת, מנהל
 ד״ו החקלאית, רופא של היה הפיקוח קל. יותר היה הפרות את העבירו

מונבז. עמוס
 ליטר ו 50,000כ- חרגו החולפת ובשנה חולבות 540 העדר כולל היום

מהמכסה.
 עם גבוה חלב מייצרים במכסה, לליטר רווח מקסימום היא המדיניות

 ומצליחים המזון ייצור למקורות קרובים יחסית. נמוכות מזון הוצאות
יעילים. להיות
הבריאות, על שאחראי חיל מברור אודי בתוספת מרדכי מיד רובו הצוות

- -מל של ניידת סגירההשורה לכל מקומית הצללה - המלונות באתר איתי
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הקכ<ץום בצל רפת
 שעלתה היונקיסטית אניה ויש החליבה במכון מטפל יורם

בקיבוץ. משפחה והקימה מדנמרק
מי איתי( של המאמץ )האב גדעון  בעבר הרפת מנהלי היו ו

 מאוד. טובים כולם, בין והיחסים כיום גם בה ועובדים
 בפרים מאמין ישיר. באופן איתי מטפל טיפוח בנושאי

 לנו ״יש - בהכלאות קטן ניסיון שעשה לאחר גם הישראלים,
אחרים". בגזעים מאמין לא ואני בעיות הרבה בלי יפהפיות פרות

 מפחידה האזעקה סיוט. ״ממש - והרבה יש ביטחון בעיות
 הילדים החיים. את משנים דקה, בעוד שיקרה מה מפני והחרדות

 שמעסיק מה וזה היציאות את מכירים זה, על רק מדברים בבית,
 האזעקות הזמן. כל הפחדים את וחיים זה לתוך נולדו הם אותם,

 לא בשעות גם קורה זה אך הצהריים, אחר כלל, בדרך פורצות,
 ביטחון חדרי אין באזעקה, לברוח לאן אין ברפת שגרתיות.

להתפלל." רק ונשאר

נופת: טיפים
 מכניסים משומרים, דגים בכל-בו קונים - זבובים הדבות .1

 כך ואחר שבועיים למשך שמרים, כף עם ליטר 25 למכל
החיים. על ומקל הזבובים כל את תופס זה ב״צרצר״. שמים

 על אלא היונקייה, כל על רשת לא - המלונות על צל ושת .2
 והיונקים השורה כל על פרושה הרשת בלבד. המלונות
 שגדעון לוחות עם סוגרים בחורף בצל. להיות טוב מרגישים

האוויר. מזג מפגעי מגנים וכך הכין
 גדעון, הקים הממליטות סככת בתוך - מתקפל המלטות תא .3

שמאפשרת פנימית, קונסטרוקציה עם מרופד המלטות תא

 קשירה בעמידה, בשכיבה, ממליטה. פרה של שונים מצבים
המלטה. בעת ועזרה העגל בידוד בעול,

 בעידוד עזה, בעוטף חברינו לעזות יתגייס שלנו שהענף ואוי אכן
 למכון בסמוך שיוצבו ביטחון, חדוי בוכישת בסיוע וגם מזדהה

■ החליבה.

הסככות בין עצים והרבה המרבץ קלטור

ת עבודה - בחורף עצמי  rשמדים כף עם במכל פירוק שבועתםזבלנים למניעת משלמלים דכים
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